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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---***--Biên Hòa, ngày 15 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
(V/v: Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng Quý 1 năm 2014)
Trước hết chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ của Quý Sở trong suốt thời gian qua.
Chúng tôi xin gửi báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý 1 năm 2014 như sau:
Các chỉ tiêu
Tổng doanh thu
Các khoản giảm trừ
Doanh thu thuần
Giá vốn hàng bán
Lợi nhuận gộp
Doanh thu hoạt động tài chính
Chi phí tài chính
Trong đó: chi phí lãi vay
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Lãi (lỗ) từ hoạt động kinh doanh
Thu nhập khác
Chi phí khác
Tổng lợi nhuận/(lỗ) trước thuế

CP thuế TN hiện hành
CP thuế TN hoãn lại
Lợi nhuận sau thuế TNDN

Quý 1 năm 2014
Ngàn VND
234,882,861
6,897,863
227,984,998
170,157,104
57,827,894
927,595
1,948,211
1,720,141
80,046,285
7,615,712
(30,854,719)
644,865
545,046
(30,754,900)
(30,754,900)

%

100%
75%
25%
0.4%
1%
1%
35%
3%
-14%
0%
0%
-13%
0%
0%
-13%

Quý 1 năm 2013
Ngàn VND
229,697,087
6,542,900
223,154,187
151,866,945
71,287,242
1,034,130
2,187,457
2,187,457
75,664,815
8,764,707
(14,295,607)
74,448,944
993,683
59,159,654
59,159,654

%

100%
68%
32%
0%
1%
1%
34%
4%
-6%
33%
0%
27%
0%
0%
27%

Chênh lệch
Ngàn VND
5,185,774
354,963
4,830,811
18,290,159
(13,459,348)
(106,535)
(239,246)
(467,316)
4,381,470
(1,148,995)
(16,559,112)
(73,804,079)
(448,637)
(89,914,554)
(89,914,554)

%
2%
5%
2%
12%
-19%
-10%
-11%
-21%
6%
-13%
116%
-99%
-45%
-152%
0%
-152%

Công ty chúng tôi xin giải trình một số yếu tố liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh riêng lẻ của kỳ báo cáo này như sau:
Doanh thu bán hàng thuần Quý 1 năm 2014 tăng nhẹ 2% so với số cùng kỳ năm 2013, nguyên nhân là trong kỳ này Công ty tiếp
tục đẩy mạnh các chương trình bán hàng cho dịp Tết Nguyên Đán
Chi phí giá vốn hàng bán Quý 1 năm 2014 chiếm 75% trên doanh thu thuần so với 68% cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ tăng này
tương đối sát với các quý cuối năm ngoái. Tỷ lệ chênh lệch tăng do quý 1 năm 2013, công ty nhận được khoản hỗ trợ giảm giá
lon của nhà cung cấp chính khoảng 17 tỷ VND.
Doanh thu tài chính trong Quý 1 giữ mức bằng tỷ lệ cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu liên quan đến khoản đánh giá lại chênh lệch tỷ
giá các khoản mục tiền và công nợ có gốc ngoại tệ theo quy định.
Chi phí tài chính trong Quý 1 năm 2014 giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm tỷ trọng khoảng 1% doanh thu, do trong
năm 2013 Công ty đã tái cấu trúc lại khoản vay ngắn hạn chuyển sang vốn chủ sở hữu khoảng 10 triệu USD, ngoài ra công ty
tiếp tục duy trì được khoản vay nội bộ nước ngoài với lãi suất ưu đãi khoảng 1.9% một năm.
Trong Quý 1 năm 2014, Công ty tiếp tục duy trì chương trình khuyến mại và hỗ trợ cho hệ thống nhà phân phối, các điểm bán
hàng và đội ngũ nhân viên bán hàng, nhằm mục đích tăng trưởng doanh số trong năm, do đó chi phí bán hàng vẫn ở mức cao,
chiếm 35% doanh thu thuần và tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí quản lý doanh nghiệp trong Quý giảm so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 3% doanh số.
Chênh lệch về Thu nhập khác trong quý I 2014 giảm so với cùng kỳ năm ngoái do quý 1 năm 2013, công ty nhận được khoản
thu nhập do từ bỏ khoản vay dài hạn của các cổ đông lớn.
Chi phí khác trong quý thể hiện số liệu thanh lý một số nguyên liệu và kháu hao của tài sản không sử dụng.
Trên đây là một số giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2014.
Trân trọng cảm ơn!
ĐẠI DIỆN CÔNG TY INTERFOOD

(Đã ký và đóng dấu)
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Chủ tịch, Tổng giám đốc

